i\
.t.?.ę.tł.,.
ł$...ł
...,a,,iu
o...'.ę......
.łig*..4.

\
\

oświadczenie obowi azana jest do zgodnego z prawdą, starannego
nia kazdej z rubryk.

a

i zupetnego w

2. Jeżeli poszczególn"erubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,należy
wpisać,'niedotYczY''.
poszczególnych
3. osoba składająca oświadczenieobowiązana jest określićprzyna|eż'ność
i majątku
majątku
odrębnego
do
dochodów
i
zobowiązań
składników majątkowych,
obj ętegomatżeńskąwspólnościąmajątkową.
4. oświadczenieo stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
pieniężne.
o staniemajątkowymobejmujerównież,wierzytelności
Oświadczenie

J.

6. W częściA oświadczeniazawartesą informacje jawne, w częściB zaśinformacje niejawne
dotyczące adresu zamieszkania sktadającego oświadczenie oraz miejsca położenia
nieruchomości.
CZĘSC A
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enia, Jtanowiskdtut t{n<c.j
1^r"it {rurrudlni
"
po zapozrlaniu się z przepisami ustawy z dnla 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2OOI:.Nr 142,poz.I59I oraz z 2002r. Nr 23, poz.f\\, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, po2.984,Nr 153,
poz'I}71i Nr 214, poz.1806), zgodnie z art, 24h tej ustawy oświadczam,ze posiadam wchodzące
w sktad matzeńskiej wspólnościmajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pienięŻne:

..

-

::::#::::::::l:l:t
; l' ?'i il
:::n::::::::
l-ł

- środkipieniężne zgromadzone w walucie obcej:

na kwotę:

il.
/

1' Dom o powierzchni: ......'.......

.ffi2,o wartości:

tytułprawny:
........'....''.
o.i yŚ 1'y.
"."."......N..{.t......fl

2. Mieszkanie o powierzchni:

'.'....m,,o wartości:

tytut prawny:

ilI.
1. Posiadam udziaŁyw spółkach handlowych zudziałemgminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczątakie osoby _na|eiy podaó liczbę i emitentaudziałów:

fr;:t::: rXa
I yii{:

udziaty te stanowiąpakietwiększy nii 10?oudziaŁóww spółce:
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:
2. Posiadam udziaływ innych spółkachhandlow.ych_nalely podaó liczbę i emitentaudziałów: ......
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:

akcjete stanowiąpakietwiększyniz l}vo akcji w spółce:
Ztego tytułuosiągnątem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:

/

vr.
1. Prowadzę działalnośćgospodarczą(naleiy podać formę prawnąi przedmiot działalności):

2. Zarządzam dział.a|nością
gospodarcząlub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej
działalności(na|ezy podaó formę prawną i przedmiot działalności):

- wspólnie z innymi osobami
Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegtym dochód w wysokości:.....'.......

VII.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki ):
jestem członkiemzarządtl( od kiedy ): ..............

...........tri.tr_..
.Op.LyL{.y
......

jestem członkiemrady nadzorczej (od kiedy):
-

jestem cztonkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Ztego tytułuosiągnąłem(ęłam)
w roku ubiegłymdochód w wysokości:

VIII.
/

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalnościzarobkowej lub zajęć,
z podaniemkwot uzyskiwanychzkaidego tytułu:

Składniki mienia ruchornego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów
mechanicznychnalezy podać markę,model i rok produkcji ): .........

x.
Zobowiązania pieniężne o wartościpowyzej 10 000 zŁotych,w tym zacirynięte laedyty ipoŻyczki
oraz warunki, na jakich zostaŁy udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem' w jakiej

/Y*-n*o^
podpis

